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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih 

dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang 

berjudul Pengaruh Ekstrak Daun Jati Belanda (Guazuma Ulmifolia lamk) 

Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol LDL Manusia. Karya tulis ilmiah ini 

dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana kedokteran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

 Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini tidak jarang ditemui hambatan 

maupun kesulitan, namun dengan adanya dukungan dari berbagi pihak, penulis 

dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa menulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan karya 

tulis ilmiah ini antara lain : 

1. Dr. Diana K. Jasaputra., dr., M. Kes sebagai pembimbing I yang telah 

membimbing dan memberikan banyak dukungan dalam penelitian dan 

penyusunan karya tulis. 

2. Edwin Setiabudi, dr.SpPD-KKV FINASIM sebagai pembimbing II yang 

telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini. 

3. Teman-teman seperti: Sebastian Hadinata dan Anggitha Raharjanti yang 

telah membantu dalam perekrutan subjek penelitian 

4. Bapak mayor Cecep Komarudin Yusuf dan teman-teman dari Markas 

Komando Daerah Militer III/Siliwangi- Ajudan Jenderal yang telah 

berpartisipasi dalam penelitian ini baik dalam hal perizinan maupun 

perekrutan subjek penelitian. 

5. Ariel Jesse Justus Jonathan, Jarrid Agung, dan Satya Setiadi sebagai rekan 

peneliti daun jati belanda yang telah banyak membantu dalam hal 

informasi, masukan, dan perekrutan subjek penelitian. 

6. Subjek penelitian yang sudah bersedia membantu penelitian ini, sehingga 

penelitian ini dapat berjalan. 

7. Sahala Simamora, Tadeus Max, Alvin Susanto, dan Nugroho Sondrio yang 

selalu memberi saran dan mendukung dalam doa. 
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8. Orang tua penulis Trianto Susetyo, dr., SpOG dan Dra.Retna Palupi 

Nugraheni yang senantiasa memberi dukungan moral dan dana dalam 

perjalanan penelitian ini. 

     Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan masyarakat yang membacanya. 
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